
 عبـد العزيــــز بوخرشــــة

  معدل و متمم دـعاالتقيتعلق بقانون 
  
  )37/1983:ج ر( مستدرك  1983يوليو سنة  2املوافق  1403رمضان عـام  21ؤرخ ىف امل 12 – 83قانون رقـم ال

  املعدل و املتمم ب
  و 1996يوليو سنة  6املوافق  1417صفر عام  20ؤرخ يف امل 18-96مر رقم األ

  و  1997مايو سنة  31املوافق  1418م حمرم عا 24ؤرخ يف امل 13-97األمر رقم  
  و 1999مارس سنة  22املوافق  1419ذي احلجة عام  5ؤرخ ىف ملا 03 -  99قانون رقم ال

  )78/2016: ج ر(  2016ديسمرب سنة  31املوافق  1438املؤرخ يف اول ربيع الثاين عام  15 -  16القانون رقم 
  

  حكام متهيديةأ
  

  .           يهدف هذا القانون إىل تأسيس نظام وحيد للتقاعد : 1املادة
  

  :            ظام الوحيد للتقاعد على املبادئ التاليةيـقوم الن: 2املادة
  .توحيد القواعد املتعلقة بتقدير احلقوق -
  .توحيد القواعد املتعلقة بتقدير اإلمتيازات -
  

  .يشكل معاش التقاعد حقـا ذا طابع مايل و شخصى يستفاد منه مدى احلياة: 3املادة
  

  الباب االول
  جمال التطبيق

    
من  6و  4 ،3يستفيد من هذا القانون األشخاص املذكورون يف املواد   :18-96باألمر معدلة:  4املادة 

.                                              و املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية 1983يوليو سنة  2املؤرخ يف  11-83القانون رقم 
  

                         :     تتمثل احلقوق املمنوحة للتقاعد فيما يلى : 5املادة
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.                                                        معاش مباشر مينح على أساس نشاط العامل بالذات و يضاف إليه زيادة عن الزوج املكفول - 1
  :                                           قول يتضمننمعاش مـ - 2
                    ،لى قيد احلياةمعاشـا إلـى الزوج الباقي ع - أ

                                                 ،معـاشـا لليتـامى -ب
  .  معاشات لالصول -ج

  
  الباب الثاين

  معاشات التقاعد
  الفصل االول
  املعاش املباشر
  القسم االول

  شروط احلق يف املعاش
  

من معاش  )ة( تتوقف وجوبا إستفادة العامل :15 - 16و القانون رقم  18-96معدلة باألمر 6املادة 
  :                                                    التقاعد على إستيفاء الشرطني اآلتيني 

إبتداء من  ،بطلب منها ،العاملة على التقاعداملرأة غري أنه ميكن إحالة . سنة على األقل) 60(بلوغ ستني  ـ 
  . سنة كاملة) 55( اخلامسة و اخلمسني

  . سنة على األقل يف العمل) 15(مخس عشرة مدة قضاء  -
سبع على األقل مدته ساوي أن يكون قد قام بعمل فعلي ت ،لالستفادة من معاش التقاعد )ة(يتعني على العامل 
  .   دفع إشتراكات الضمان اإلجتماعي ، مع) 7.5(سنوات و نصف 

أن خيتار اراديا مواصلة نشاطه بعد السن املذكورة أعاله ، ) ة(ميكن العامل  أدناه ، 10مع مراعاة أحكام املادة 
                                        .سنوات ال ميكن اهليئة املستخدمة خالهلا إحالته على التقاعد ) 5(يف حدود مخس 

      .، عند احلاجة ، عن طريق التنظيم حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة 
  
  . 15 - 16ألغيت بالقانون  و13-97مضافة باألمر  :مكرر 6ادة امل
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قبل بلوغ التقاعد من معاش كن أن يستفيد مي   :15 - 16و القانون رقم  18-96عدلة باألمرم: 7املادة 

جد شاقة بعد تميز بظروف ييف منصب عمل  شغلالذي ي) ة(العامل ،أعاله 6السن املنصوص عليها يف املادة 
حتدد قائمة مناصب العمل و األعمار املناسبة هلا ، و كذا الفترة الدنيا الواجب .  دنيا يف هذا املنصب قضاء فترة 

      .قضاؤها يف املناصب املذكورة يف الفقرة االوىل أعاله ، عن طريق التنظيم 
    

أعاله ،  6ادة متديد سن التقاعد املذكورة يف امل ميكن   :15 - 16مضافة بالقانون رقم : مكرر: 7املادة 
  .بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العايل ، و املهن ذات التأهيل النادر ) ة(املعين ) ة(بطلب من العامل

حتدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العايل ، و املهن ذات التأهيل النادر ، و كذا شروط و كيفيات ختويل احلق يف 
  .ملعاش املتعلقة ا عن طريق التنظيم متديد سن التقاعد ، و القواعد اخلاصة بتصفية ا

  
تستفيد العامالت الالئي ربـني ولدا واحدا أو عدة أوالد طيلة تسع سنوات على األقـل من  : 8املادة

.                                                     و ذلـك يف حدود ثالث سنوات ،ختفـيض يف السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد
من  68األوالد املكفولون كمـا جاء تعريفهم يف املادة  ،املقصود باالوالد املشار إليهم يف الفقرة أعاله و

و املتعلق بالتأمينات  1983يوليو سنة  2املوافق  1403رمضان  عام  21املؤرخ يف  11-83القانون رقم 
  .   اإلجتماعية

  
أعـاله من العامل  6السن املنصوص عليه يف املادة ال يطلب إستيفاء شرط  :18-96معدلة باألمر 9املادة 

املصاب بعجز تام و ائي عن العمل عندما ال يستويف الشروط لالستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات 
ال ميكن أن يقل عدد األقساط السـنوية اليت تعتمد حلساب املعاش عن  ،و يف هذه احلالة.          اإلجتماعية

  ).15(اخلمسة عشر 
  

روط املنصوص عليها الذي يستويف الش )ة(للعامل :15 - 16و القانون  13 -97معدلة باألمر  : 10املادة 
إال أنـه ال  ميكن إقرار اإلحالة  ،احلق يف اإلحالة على التقاعد ، من هذا القانون 8ومكرر  7و  7و 6يف املواد 

  .           على التقاعد قبل تبليغ قرار منح املعاش 
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أعاله واليستويف شروط العمل  9غري أن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي حمددة يف املادة  
سنوات ) 5(يسـتفيد من اعتماد سنوات التأمني يف حدود مخس  ،6واالشتراكات املطلوبة مبقتضى املادة 

  :                                                              اآلتية وحسب الكيفيات
        ،سنة) 60(سنوات على األكثر إذا كان العامل يبلغ ستني ) 5(مخس  -
                                                        ،سنة) 61(سنوات على األكثر إذا كان العامل يبلغ إحدى وستني ) 4(أربع  -
                                                             ،سنة) 62(سنوات على األكثر إذا كان العامل يبلغ اثنتني وستني ) 3(ثالث  -
      ،سنة) 63(على االكثر إذا كان العامل يبلغ ثالث وستني ) 2(سنتان  -
  .سنة) 64(وستني على األكثر إذا كان العامل يبلغ أربع ) 1(سنة واحدة  -

.                                  يترتـب عن سنوات التأمني املعتمدة ذه الكيفية دفع اشتراك تعويضي ومسامهة جزافية يتكفل ما املستخدم
تعادل نسبة االشتراك التعويضي مبلغ أقساط االشتراكات املخصصة للتقاعد وامللقاة على عاتق العامل 

يتشكل الوعاء املعتمد كأساس حلساب االشتراك من األجر اخلاضع                              .     واملستخدم
  .   لالشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر األخري من العمل

.                اشتراكا شهريا عن كل سنة تكون حمل دفع االشتراك التعويضي) 12(يقدر االشتراك التعويضي باثين عشر 
مرات األجر الشهري اخلاضع لالشتراك عن كل سنة تكون حمل دفع ) 3(تعـادل املسامهة اجلزافية ثالث 

  .                            االشتراك التعويضي
.                                      قلعلى األ) 2(جيب أن يكون العامل منتميا إىل قائمة  العمال منذ سنتني  ،ولالستفادة من هذه األحكام

الختضع  ،اعتبارا من تاريخ صدور هذا األمر  ،أشهر) 6(ولفترة انتقالية تنتهي يف أجل ال يتعدى ستة  ،غري أنه
  .                                               االستفادة من هذه االحكام لشرط  األقدمية داخل املؤسسة

التقاعد إال إذا التزم بدفع االشتراك التعويضي  يقرر املستخدم إحالة العامل املعين ذه األحكام علىالميكن أن 
  .                                                    اهليئة املكلفة بتسيري التقاعد واملسامهة اجلزافية لدى

  
                                             :  تكون يف حكم فترات عمل : 18-96معدلة باألمر 11املادة

كل فترة تقاضى خالهلا املؤمن له تعويضات يومية للتأمينات على املرض و الوالدة و حوادث العمل و ) 1
  .                           األمراض املهنية

يف التعويض   شريطة كل فترة إنقطـاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون املؤمن له قد إستنفد حقوقه ) 2
.                                         عن مواصلة العمل أو إستئنافه ينان تعترف هيئة الضمان اإلجتماعي بالـعجز البـد
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% 50كل فترة إستفاد خالهلا املؤمن له من معاش العجز أو ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته ) 3
                   .                 على األقل

  .                      كل فترة عطلة قانـونية مدفـوعة األجـر) 4
  .        كل فترة أدى خالهلـا العامل إلتزامات اخلـدمة الوطـنية) 5
  .         كل فترة أديت خالهلا التعبئة العامة) 6
                                                             ،بطالةكل فترة إستفاد خالهلا املؤمن له تعويضا بعنوان التأمني على ال)7
  .املؤمن له معاش التقاعد املسبق  كل فترة إستفاد خالهلا )8

  
  القسم الثاين
  مبلغ املعاش

    
من األجر الشهري % 5,2حيدد مبلغ املعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة  :  18-96معدلة باألمر12املادة 

  .  أدناه 13إلشتراك الضمان اإلجتماعي و احملسوب وفقا لالحكام املنصوص عليها يف املادة اخلاضع 
  

  :يساوي األجر املعتمد أساسا حلساب املعاش  :03 - 99معدلة بالقانون :  13املادة 
  . االخرية السابقة لإلحالة على التقاعد) 5(إما األجر الشهري املتوسط و املتقاضي ىف السنوات اخلمس  -
الىت تقاضي فيها املعين باالمر االجر ) 5(و إما االجر الشهري املتوسط املقدر على أساس السنوات اخلمس  -

  .االقصي خالل حياته املهنية اذا كان ذلك اكثر نفعا له
  .2000تطبق االحكام املذكورة اعاله ابتداء من أول يناير سنة 

سنوات خالل فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون ىف ) 4(حيسب االجر الشهري املتوسط على اساس أربع 
  .اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وفقا لنفس الشروط املذكورة اعاله

  .                                ادناه 43يتم حتيني هذه االجور سنويا طبقا ألحكام املادة 
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ال جيوز إثبات  ،من هذا القانون 20و  11مع مراعاة أحكام املادتني  :  18-69معدلة باألمر14املـادة 
يوما من العمل أو ) 180(اليت قضى منها على األقل مائة و مثانني  ،حسب احلالة ،سوى السنوات أو الثالثيات

  .                                                               يوما من العمل) 45(مخسة و أربعني 
ثالثيات لكل ) 4(ميكن إجراء مقاصة بني الثالثيات من نفس السنة دون أن يتعـدى جمموعها أربعة  ،غري أنه

                                                    .                            سنة مدنية  
اضافة اىل مبلغ املعاش، للمتقاعد احلق ىف االستفادة من زيادة ىف  :03 – 99معدلة بالقانون  :  15ادة امل

معاشه على الزوج املكفول، حيدد مبلغها مبوجب قرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي بناء على اقتراح 
  .من جملس إدارة هيئة التقاعد

  ".ثر من زيادة واحدة على الزوج املكفولال جيوز منح صاحب املعاش الواحد أك
  
من املبلغ %  75ال ميكن أن يقل املبلغ السنوي ملعاش التقاعد عن   :03 – 99معدلة بالقانون  : 16ادة امل

  .السنوي لألجر الوطين االدين املضمون
  .يكون على عاتق الدولة  بعنوان التقاعد  و املبلغ االدىن ان الفرق بني االمتيازات الناجتة عن السنوات املعتمدة

  
من هذا القانون يساوي املبلغ االقصي  24مع مراعاة احكام املادة  : 03 - 99معدلة بالقانون  :  17املادة 

  .من األجر اخلاضع الشتراك الضمان االجتماعي %  80اخلام ملعاش التقاعد 
  
ال جيوز  ، ىف هذا اال ىكام االخربغض النظر عن كل االح : 03 -  99معدلة بالقانون  : مكرر  17ملادة ا

مرة قيمة االجر الوطين ) 15(اعاله مخس عشرة  17أن يتعدي املبلغ االقصي اخلام املنصوص عليه ىف املادة 
  . االدين املضمون 

  
ة املدفوع ،من الزيـادة على الغري ،عند اإلقتضاء ،اإلستفادة ،أعاله 9ميكن للمتقاعدين مبقتضى املادة  : 18املادة

  .  للعجزة مبقتضى التشريع اخلاص بالتأمينات اإلجتماعية
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حيدد تاريخ بداية التـمتع باملعاش من اليوم األول من الشهر الذي يبلغ فيه  :18-96معدلة باألمر 19املادة 
                .                                 و ذلك عند إستيفائه الشروط املنشئة للحقوق ،املعين باألمر سن التقاعد

  . إال عندإاء الفعلي للعمل ،بأي حال من األحوال ،ال ميـنح املعاش ،و يف هـذه احلالة
  

  الفصل الثاين
  حكام خاصة بااهدينأ

  
يستفيد  ااهدون كما جاء  ،من القانون األساسي العام للعامل 198طبقـا ألحكام املادة   : 20املادة

  .                 ام خاصةمن أحك ،تعريفهم يف التشريع
  

.                                                               سنوات)5(ختفض السن املطلوبة لالستفادة من احلق يف معاش التقاعد خبمس  : 21املادة
 ،كل قسطبسنة عن  ،و ختفض السن و مدة اخلدمة املطلوبتني بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطين

.                                       من العجز حيسب مبثابة ستة أشهر%  5و كل قسط نسبة  ،من العجز% 10نسبة 
لنشأة احلق يف معاش التقاعد و لتصفية على  ،و حتسب التخفيضات من العجز املنصوص عليها يف الفقرة أعاله

  .                                حد سواء
  
بضعف مدا و ذلك  لنشأة احلق يف  ،حتسب سنوات املشاركة الفعلية يف حرب التحرير الوطين: 22ادةامل

  .                     معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء
و تؤخذ يف اإلعتبار مبقتضى هذه األحكام الفترات اليت قضاها ااهدون يف صفوف اجليش الوطين الشعيب و مل 

  .                                 إطار النصوص اليت حتكم املعاشات العسكرية كسنوات غري مضاعفةتعتمد يف 
  

و كذا فترة  ،أعاله 21تقدر التخفيضات عن العجز املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة  : 23املادة
 ،أعاله 22لفقرة األوىل من املادة املشاركة يف حرب التحرير الوطين احملسوبة بضعفها كما نص عليهـا يف ا

  .                                           عن كل إستحقاق سنوى قابل للتصفية% 3,5بنسبة 
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عن كل إستحقاق سنوى قابل % 2,5تقدر اخلدمات غري اليت جاء ذكرها يف الفقرة السابقة على أساس نسبة 
  .  للتصفية

  
من هذا القانون إىل  17رفع النسبة القصوى املنصوص عليها يف املادة ت :18-96معدلة باألمر 24املـادة 

  . نلفائدة ااهدي% 100
ميكن ااهدين الذين حصلوا على عدد من األقساط السنوية اليت تنشىء  احلـق يف معاش تقاعد يساوي 

 ،مع التمتع الفوريأن حيالوا على التقـاعد ،من األجر الشهري اخلاضع إلشتراك الضمان اإلجتماعي% 100
  .                           و ذلك بغض النظر عن شروط السن ،بناء على طلب منهم دون سواهم

    
 ،ال ميكن أن يقل املبلغ السنوي ملعاشات التقاعد املمنوحة للمجاهدين :18-96معدلة باألمر 25املادة 

.                                             لوطين األدىن املضمونمن مبلغ األجر ا) 2,5(عن مرتني و نصف  ،مبقتضى هذه األحكام
    

  .تعترب نفقات للتضامن الوطين  : 03 - 99مضافة بالقانون  :مكرر  25املادة 
 25الفرق التكميلي املدفوع بني املبلغ الناتج عن السنوات املعتمدة بعنوان التقاعد و املبلغ احملدد ىف املادة  -

  أعاله،
  .أعاله 24املذكورة أعاله و النسبة احملددة ىف املادة  17الفرق بني النسبة القصوي املنصوص عليها ىف املادة  -

  .و تكون هذه النفقات على عاتق الدولة
  

تراجع املعاشات اليت متت تصفيتهـا عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا ألحكام هذا   : 26املادة
                               .          الفصل

  
ميكن اجلمع بدون حتديد بني معاشات التقاعد و املعاشات املدفوعة مبقتضى  التشريع املتعلق : 27املادة

  . بااهدين
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تتوقف اإلستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة مـن العـمل  :  18-96معدلة باألمر 28املادة 
ما عدا يف حالة الوفاة احلاصلة قبل إستيفاء هذا  ،من هذا القانون 6طلوبة يف املادة الفعلي تساوي نصف املدة امل

  .                    الشرط
ميكن العامل ااهد أن يتحصل على منحة التقاعد إذا  ،عندما ال تستوىف الشـروط املطلوبة يف الفقرة السابقة

                                                                                                             .هذه املادة  يف الفقرة األوىل منمجع نصف مدة العمل املذكورة 
  

تكون اإلشتراكات املستحقة على أصحاب العمل و األجور من باب  :03 – 99معدلة بالقانون  :  29املادة
بضعفها علي  نفقة الدولة و  ،رب التحرير الوطين احملسوبةالتخفيضات عن العجز و فترة املشاركة يف ح

  .     ملؤسسات و اهليئـات العمـومية  املستخدمةااموعات احمللية و 
و اآلجراء، من باب التخفيضات عن  تكون على عاتق الدولة، اشتراكات التقاعد املستحقة على أصحاب العمل

  .ر الوطين للعمال الذين ميارسون نشاطهم ىف القطاع اخلاص حالة العجز و فترة املشاركة ىف حرب التحري
  .  ألقساط اإلشتراك املنصوص عليها يف هذه املادة ،ال يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع الرجعى و املسبق

  
  الفصل الثالث

  معاشات ذوي احلقوق
  

ن معاش منقول وفقا للشروط اثر وفاة صاحب املعاش أو العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه م: 30ةاملاد
  .                            املنصوص عليها يف هذا القانون

  
  :                                             يعترب ذوى حقوق كل من  : 31املادة

                                                             ،الزوج -
 21املؤرخ يف  11-83  من القانون رقم 67جـاء تعريفهم يف املـادة  األوالد املكـفولني كمـا -

                                               ،و املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية 1983يوليو سنة  2املوافق  1403رمضان عام 
  .                                                األصول املكفولون -
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  .تتوقف وجوبا إستفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعى من اهلالك : 32دةاملا
  

ال جتوز املطـالبة مبعاش منقول اال لالوالد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خالل اخلمسة و الثالمثائة : 33املادة
  .يوما التالية لتاريخ الوفاة على األكثر) 305(
  

  :  معاشـات ذوى احلقوق عـلى النحو التايل حيدد مبلغ كل معاش من : 34املادة
حيدد مبلغ املعاش املنقول للزوج الذي بقى على قيد احلياة  ،عندما ال يوجد ال ولد و ال أحد من األصول -

  .         من مبلغ معاش اهلالك% 75بنسبة 
% 50ول للزوج بنسبة حيدد مبلغ املعاش املنق) ولد أو أحد األصول(ذو حق  ،عندما يوجد إىل جانب الزوج -

                                             ،%30و املعاش املنقول  لذوى احلق اآلخر بنسبة  ،من املعـاش املباشر
من مبلغ معاش اهلالك و هذا % 90و عندمـا ال يوجد زوج يتقاسم ذوو احلقوق اآلخرون معاشا يساوي  -

  :    يلىضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذى حق ما 
                     ،مـن املعـاش إذا كـان ذو الـحق مـن أبنـائه% 45 -
  .                    مـن املعـاش إذا كـان ذو احلـق مـن أصـوله% 30 -
و إذا جتاوز جمموع  ،من مبلغ معاش اهلالك% 90ال جيوز ان يتعدى املبلغ اإلمجايل ملعاشات ذوى احلقوق  

  .                                                        نسبة جيرى ختفيض مناسب على املعاشاتاملعاشات هذه ال
  

  .تراجع النسب الواردة يف املادة السابقة كلما تغري عدد ذوى احلقوق: 35املادة
  

.                                                                ال ختضع اإلستفادة من املعاش املنقول لزوج اهلالك أو ألحد األصول لشرط السن: 36املادة
  

  .جيوز كذلك ألوالد اهلالك من زوجات سابقات املطالبة مبعـاش منقول : 37املادة
  

  .  يقسم املعاش املنقول بينهن بالتسـاوي ،يف حـالة تعدد األرامل   : 38املادة
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.                                                           غ املعاش املنقول بني اليتامى املكفولني بالتساوىاذا ما توىف الزوج يقسم مبل  : 39املادة
  

يلغى املعاش املمنوح إياها و ينقل و يقسم  ،يف حالة تزوج األرملة ثانية :18-96معدلة باألمر 40املادة 
     . بالتساوي على األطفال املستفيدين من معاش األيلولة

  
حتسب معـاشات ذوي احلقوق على  ،إذا كـان املـتوىف غري متمتع مبعاش :18-96معدلة باألمر 41املادة 

كما لو كان يف ذلك التاريخ يستوىف  ،أساس املعاش الذي كان من املفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته
ساب املعـاش أقل عن مخس عشرة و ذلك دون أن يقل عدد السنني املثبتة يف ح ،شرطي السن و مدة العمل

  .                                                               سنة  ) 15(
  

.                                                              حيدد تاريخ بداية التمتع مبعاشات ذوي احلقوق غداة الوفاة :18-96معدلة باألمر 42املادة 
و عند  ،من هذا القانون 31مستحقات املعاش عند تاريخ الوفاة إىل ذوي احلقوق املذكورين يف املادة تدفع 

  . تدفع هذه املستحقات إىل ورثة املتوىف ،عـدم وجود ذوي احلقوق
  

  الفصل الرابع
  حكام مشتركةأ

  
ء من أول مايو من كل ترفع قيمة معاشات التقاعد و منحه، ابتدا  :03 – 99معدلة بالقانون  :  43املادة 

  .سنة، بقرار من الوزير املكلف بالضمان االجتماعي بناء على اقتراح جملس إدارة هيئة التقاعد
  :حيدد هذا القرار 

  معامل التحيني املطبق على االجور املعتمدة كأساس حلساب املعاشات اجلديدة، -
  ". معامل رفع القيمة املطبق على املعاشات و املنح املصفاة -
  

جيوز اجلمع بني املعاش املنقول للزوج الباقي على قيد احلياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه  :44املادة 
  .الذايت 



 عبـد العزيــــز بوخرشــــة

  
ال ميكن منح معاش األصول إال يف حالة ما إذا كانت املوارد السنوية لكل  :18-96معدلة باألمر 45املادة 

.                     من هذا القانون 16احلد األدىن املذكور يف املادة ال تتجاوز مبلغ  ،ما عدا مبلغ املعاش ،أصل على حدة
.                                                                    ال ميكن أن يتعدى اجلمع بني عدة معاشات لألصول مبلغا أقصى حيدد مبوجب التنظيم  

  
.                                                           ـار هذا الباب شهريا و عند حلول أجل اإلستحقاقتدفع املعاشـات ازأة يف إط : 46املادة

  
على ) 60(تؤسس منحة للتقاعد لصاحل العمال البالغني سن الستني  03 – 99مضافة بالقانون  : 47املادة

سنوات أو عشرين ) 5(ام إثبات مخس االقل و الذين ال يستوفون ىف هذه السن شرط مدة العمل و بإمك
  .أعاله 10ثالثيا مبا فيها السنوات املعتمدة ىف إطار احكام املادة ) 20(

وفقا للشروط املنصوص عليها يف  جيوز لذوى حقوق صـاحب منحة تقـاعد متوىف املطالبة مبنحة تقاعد منقولة
  .              الفصل الثالث من هذا الباب

من هذا  51و  46و  45و  44و  43و  19و  15و  14و  13و  12ادة أحكام املواد تطبق على هذه امل
  . القانون

  
  الباب الثالث

  التمويل
  

يتم متويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيري فرع التقاعد بقسط إشتـراك  :18-96معدلة باألمر 48املادة 
من هذا  4املستفيد املذكورين يف املادة يكون على عاتق املستخدم و  ،حمدد مبوجب مرسوم تنفيذي ،إجباري
املؤرخ  11- 83من القانون رقم  76و  75خيضع التمويل املذكور أعاله للمادتني .                     القانون

  .    لتأمينات اإلجتماعيةاو املتعلق  1983يوليو سنة  2يف 
  

 48ت التقاعد املنصوص علبيها يف املادة ميكن رفع متويل نفقا :15 - 16مضافة بالقانون : مكرر  48ة املاد
   .أعاله ، مبصادر إضافية طبقا للتشريع املعمول به 
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  الباب الرابع

  التسيري
  

تسري االداءات املنصوص عليهـا يف هذا القـانون من طرف هيئات الضمان اإلجتماعي املنصوص : 49املادة
 1983يوليو سنة  2املـوافق  1403مضان عام ر 21املؤرخ يف 11- 83من القانون رقم  80عليها يف املادة 

  .                                                          و املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية
  

حتـدد صالحيـات اهليئـات املشار إليهـا يف املـادة السابقة و تنظيمها اإلداري و املايل و كذا : 50املادة
  .  سريها مبوجب مرسوم

  
  باب اخلامسال

  احكام خمتلفة
  

  .    احملددة لالجور  تعد معاشات و منح التقاعد قابلة للتنازل عنها و للحجز يف نفس الشروط: 51املادة
  

من هذا القانون  92و  90 ،85 ،82تطبق على هذا األمر أحكام املواد  :18-96معدلة باألمر 52املادة 
.                                                                                                                            تعلق بالتأمينات اإلجتماعيةو امل 1983يوليو سنة  2املؤرخ يف  11-83رقم 

  
الوطين اال إذا ال جيـوز دفع املعاشـات و املنح املنصوص عليهـا يف هذا القانون خـارج التراب  : 53املادة

برم مع اجلزائر و يف معاهدات دولية صادقت عليها وردت يف إتفـاق التعامل باملثل أ قـضت بذلك أحكام
  .              اجلزائر

  
.                       ينتهى العمل بأنظمة التقاعد املعمول ا إعتبارا من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق: 54املادة
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  . 18-96ملغاة باألمر:  55املادة
  الباب السادس

  حكام انتقاليةأ
  

ة يف إطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد بطل الـعمل اداملؤ ،تعتمد فترات العمل أو ما يف حكمها: 56املادة
لقانون بالنسبة للمعاشات وفقـا ألحكام هذا ا ،أعاله 49من طرف اهليئـات املشـار إليهـا يف املادة  ،ـا

  .                              اليت مل تتم تصفيتهـا عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق
  

على املعاشات اليت متت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا  ،أعاله 43و  16تسرى أحكـام املادتني : 57املادة
       .                         القانون حيز التطبيق

  
دخول هذا القانون حيز  تبقى منحة العمال اإلجراء املسنني و كذا اإلسعاف العمرى اريان عند: 58املادة

وفقا لنفس الشروط و مع مراعاة أحكام  ،أعاله 49التطبيق جاريني على نفقة اهليئات املنصوص عليها يف املادة 
  .هذه املادة

.                                             أعاله 16يقيمة املبلغ األدىن املشار إليه يف املادة حيدد مبلغ منحة العمال اإلجراء املسنني 
.                                                             من مبلغ منحة العمال اإلجـراء املسنني% 75بنسبة  ،و حيدد مبلغ اإلسعاف العمرى

  
  . 18-96مرملغاة باأل:  59املادة

  
تعتمد جمانا فترات العمل املؤدى قبل دخول األنظمة السابقة للتأمني على الشيخوخة أو التقاعد حيز : 60املادة

  .                                     التطبيق
عتربة عدد السنوات امل ،ال ميكن يف أي حال من األحوال ان يرفع إعتماد الفترات املشار إليها يف الفقرة أعاله

من مخس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة اإلنتقالية املشار إليهـا  النشاء احلق و حساب املعاش إىل أكثر
  .                                                      يف املادة السابقة
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ان يستفيدوا جمانا من إعتماد  ميكن ملستفيدي الثورة الزراعية ،دون اإلخالل بأحكام املادة السابقة: 61املادة
  :       عمل وفقا للشروط التاليةبعض فترات ال

.                                                 التعاونية اإلنتاجية تعد مبثـابة مخس سنوات من العمل السنتان األوليان من اإلنضمام إىل -
اع الفالحي اليت ال  ميكن إعتمادها من بـاب و تؤخذ يف احلسبان كذلك كل سنوات العمل يف القطـ -

  . التقاعد و املؤداة قبل تـاريخ اإلنضمام إىل  التعاونية
  

، و خالل فترة إنتقالية مدا دون املساس بأحكام هذا القانون  :15 - 16مضافة بالقانون : مكرر  61ة املاد
العامل األجري قد أمت مدة عمل فعلي نتج عنها  ميكن منح معاش التقاعد مع االنتفاع الفوري إذا كان) 2(سنتان 

  :سنة على األقل ، و بلغ أو جتاوز السن الدنيا املذكورة أدناه ) 32(دفع إشتراكات تعادل إثني و ثالثني 
  ، 2017سنة يف سنة ) 58(مثان و مخسون  -
   . 2018سنة يف سنة ) 59(تسع و مخسون  -
، بطلب من العامل األجري دون  ت املنصوص عليها يف الفقرة أعاله تم اإلستفادة من معاش التقاعد يف احلاالت

  .سواه 
املوافق  1403رمضان عام  21املؤرخ يف  12 -  83من القانون رقم  6يف املادة  تطبق السن املنصوص عليها

 2019سنة و املذكور أعاله ، على العمال املذكورين يف هذه املادة ، إبتداء من أول يناير  1983يوليو سنة  2
.                                                       
  

  . 18-96ملغاة باألمر: 62املادة
  الباب السابع

  حكام ائيةأ
  
  . حتدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند احلاجة مبوجب مراسيم: 63ملادةا
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من القانون رقم  4إليهم يف املادة  حتدد الشروط اخلـاصة لتطبيق هذا القانون على األشخاص املشار: 64املادة
و املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية  1983يوليو سنة 2املوافق  1403رمضان عام  21املؤرخ يف  11- 83

  .          مبوجب مرسوم
  

و املتعلق بالقانون 1978غشت سنة  5املؤرخ يف  12-78من القانون رقم  126يف إطار املادة : 65املادة
مبوجب  ،لعامل حتدد الشروط و الكيفيات اخلاصة مبنح معاشات التقاعد لالطارات السامية لالمةاألساسي العام ل

  .             مرسوم
  

.                                              تستمد األحكام املتعلقة بالعسكريني و امللحقني م فيما خيص معاشات التقاعد من هذا القانون: 66املادة
  
  .                     تلغى كل األحكام املخالفة هلذا القانون  :67ادةامل
  

  . 1984يدخل هذا القانون حيز التطبيق إعتبارا مـن أول ينـاير سـنة : 68املادة
  

                                    .                         ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية  الشعبية: 69املادة
  . 1983يـوليـو سنة  2الـموافق  1403رمضان عـام  21حرر باجلـزائر فـي 

                               
 الشاذىل بن جديد                                                                     

 


